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■ Szociális kiskáté (5 .)

Milyen a „természetben 
nyújtott” szociális ellátás?

A szociális ellátások közé 
nem csak a pénzbeli segítség 
különböző formái tartoznak. 
Sőt, néhány támogatás kétféle 
-  pénzben és „természetben 
nyújtott” segítség -  formában 
is létezik.

Mely pénzbeli ellátás helyett 
kérhet vagy kaphat a polgár 

természetbeni ” segítséget? A 
lakás fenntartását könnyítheti 
például, ha az önkormányzat -  
a korábban részletezett fel
tételek megléte esetén -  át
vállalja a közüzemi díjak térí
tését vagy tüzelőutalványt ad. 
Az átmeneti segély formája 
lehet például az élelmiszer, a 
tankönyv biztosítása, a gyer
mekintézmény díjának kifize
tése. Tulajdonképpen az is te
metési segély, ha az önkor
mányzat átvállalja a temetési 
költségeket.

Hány fajtája van a „termé
szetbeni ellátásnak”? A közte
metés, a közgyógyellátás és az 
egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság.

A helyi önkormányzat kép
viselőtestülete akkor rendel el 
köztemetést, ha az elhunytnak 
se vagyona, se temetésre 
kötelezhető hozzzátartozója 
sincs. »

Ki részesülhet közgyógy
ellátásban?  A bentlakásos 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményben lakó, a rend
szeres szociális segélyben 
részesülő hadigondozott, a

sorkatonai családi segélyben 
részesülő, a rokkantsági jára
dékban, a rokkantsági illetve 
baleseti nyugellátásban része
sülő olyan személy, aki után 
szülője magasabb összegű csa
ládi pótlékban részesül. Köz
gyógyellátásban az a szociá
lisan rászorult is részesíthető, 
akinek családjában az egy főre 
jutó nettó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének a kétszeresét nem 
haladja meg.

Mire jogosít a közgyógy- 
ellátási igazolvány? Az iga
zolvány tulajdonosa térítés- 
mentesen hozzájuthat a társa
dalombiztosítás által támoga
tott gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközökhöz, protetikai 
és fogszabályozási eszközök
höz. (A közgyógyellátási iga
zolványok kiadását az 1993. 
évi III. törvény szabályozza.) 
A közgyógyellátás forrása a 
társadalombiztosítási alap.

Ki jogosult egészségügyi 
szolgáltatásra? Az a személy, 
akinek családjában az egy főre 
eső családi jövedelem  a 
mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét nem éri el 
és a törvény alapján egész
ségügyi ellátásra jogosult. Ezt 
a támogatást -  melynek for
mája a biztosítási kártya ér
vényesítése -  az önkormányzat 
jegyzője ítéli meg.

■  (Folytatás az 1■ oldalról.)
Érdekes módon eltérnek az 

adatok a Szent Miklós tiszte
letére fölszentelt görögkeleti 
szerb templom építési idejéről. 
A „hivatalos” műemlékjegyzék 
szerint 1743 és ‘45 között 
épült, ikonosztáza 1750-ben 
készült el. Péter László Szeged 
útikönyvének második, javított 
kiadásában viszont az áll, hogy 
a mostani templomot 1773-tól 
1778-ig építették, és már a 
harmadik volt a sorban.

A könyvben olvasottak sze
rint a szerbek a török időkben 
jelentek meg Szegeden, és első 
templomuk -  korabeli nevén: 
ráctemplom -  a XVII. század 
végén, az akkor még álló 
várban épült. Ezt 1715-ben 
lebontották, s ekkor kezdtek 
hozzá (már a mai helyen) új 
templom építéséhez. Ebbe, a 
második templomba készült 
1761-ben az ikonosztáz, a 
szentélyt a hajótól elválasztó, 
szentképekkel díszített, gazda
gon faragott vendégfal, Jovan 
Popovics alkotása.

De a második templomot is 
lebontották (mégpedig megle
pően hamar), s ennek helyére 
került a ma is látható épület, 
amelyet 1820-ban villámcsa
pás ért. A városkalauz még 
arra is kitér, hogy a templomot 
1835-ben, 1913-ban, és 1960- 
ban restaurálták.

„Az egytomyú, barokk stílu
sú templom főhomlokzatát 
lendületesen ívelt timpanon, 
erősen tagolt főpárkány és 
vázák díszítik. A copf torony
sisak ívelt kupoláján négy- 
szögletes lámpás van csigás 
átmenettel” -  írja Péter László.

Zsivity Radivoj, a görög
keleti szerb egyházközség 
gazdasági felelőse mindehhez

Galambok a padláson

még azt tette hozzá, hogy a 
‘60-as fölújítás bizony elég 
szakszerűtlenre sikeredett: a 
külső homlokzatot egysze
rűsített formában hagyták 
hátra, két attikafalat is eltün
tetve.

A Széchenyi téren és az 
Aradi vértanúk terén valamikor

Fotó: Somogyi Károlyné

szép vaskerítés védte a parkot. 
A belvárosi szerb templom 
körül nyerstégla lábazaton 
magas kovácsolt vas kerítés 
állt, a többihez hasonlóan 
ennek is nyoma veszett.

Két éve fogtak neki a temp
lom fölújításának. A legsürgő
sebb teendő az állagmegóvás

volt, hiszen a több helyen is 
lyukas tetőn behullott az eső, s 
a padlás galambok lakóterévé 
vált. Utóbbi jelenség sem volt 
veszélyek nélküli, hiszen a 
turbékoló madarak hátrahagyta 
„anyagok” idővel úgy fölhal
mozódtak, hogy már-már a 
födémet veszélyeztették.

A tetőjavítás már elkészült, 
a további munkák folytatásá
nak két föltétele van: az Or
szágos Műemlékvédelmi Hiva
talnak benyújtott tervek elfo
gadása, valamint a pénz. Szép
hegyi László, az OMVH 
vezető felügyelője, aki Csong- 
rád megyéért külön is felelős, a 
városi önkormányzat példa
mutató segítségéről beszélt. A 
város tavaly 1 m illió, idén 
pedig 2 millió forinttal támo
gatta a szerb templom fölújí
tását. Az OMVH ehhez ‘92- 
ben 500 ezer forinttal járult 
hozzá. Kivitelezőként a Szege
di Építőipari Szövetkezet dol
gozik.

A toronyról már teljesen 
leverték a vakolatot, s elkészült 
a kő- és párkánydíszek helyre- 
állítása is. Gondolkodtak a 
sisak bádogozásának cseréjé
ről, de végül csak a javításra 
futotta: az új díszbádogozással 
együtt járt volna a faszerkezet 
cseréje -  s erre már nem tudtak 
külön 1,5-2 m illió forintot 
biztosítani.

A tervek jóváhagyása után 
folytatódhat a külső homlokzat 
helyreállítása, ami a jelenlegi 
vakolat leverését, és újra elké
szítését jelenti -  mondta Zsi
vity Radivoj, aki az alig két
száz lelket számláló szegedi 
egyházközség részéről a föl
újítás szervezését végzi.

Nyilas Péter

Ordögh-i ügy■  (Folytatás az 1. oldalról.) 
ellentétben emiatt keveredett 
szóváltásba a biztonsági őrök
kel?

A szervezet: Securicor
Sátori Béla kereskedelmi 

igazgató úr, tűz- és behatolás
védelmi szakértő állja kérdé
seinket. Az újszegedi Talent 
Center hátsó fertályának épüle
teit birtokolja a biztonság- 
védelmi szolgálat. Újságírók 
jönnek-mennek, ettől függet
lenül a légkör kimértnek és 
„angolosnak” tűnik.

■  Milyen módszerek alap
ján  válogatják ki munka
társaikat?
-  Minden munkatársunk 

komoly felvételi követelmé
nyeknek tesz eleget. Előfel
tétel: katonaviselt és erkölcsi
leg feddhetetlen legyen. Jelen 
esetben mindkét ember erköl
csi bizonyítvánnyal rendelke
zett, tehát a bűnügyi nyilván
tartásban nem szerepelt a ne
vük. Komoly szakmai felvételi 
vizsga előzi meg alkalmazá
sukat, ami teljes körű egész- 
ségügyi és pszichológiai tesz
tekből áll. Előző munkahe
lyeikről véleményt kérünk ed
digi tevékenységükről és ma
gatartásukról. Ha mindezek 
után alkalmasnak találtatnak, 
felvételüket komoly kiképzés 
követi. Rendőrségi szakembe
rek büntetőjogi és szabálysér
tésjogi ismeretekkel ruházzák 
fel őket. Minden továbbképzés 
során elsődlegesnek tartjuk, 
hogy közös tevékenységünket 
kizárólag a törvények keretei 
között végezzük. Mindezt a 
munkaszerződés bizonyítja -  
hisz tételesen felsoroljuk 
követelményeinket... Mi úgy 
érezzük, hogy a hozzánk be
jutottak bármely fegyveres tes
tületben is megállhatják a 
helyüket. E két volt munka
társunk cselekedetétől fel 
vagyunk háborodva.

■  Az idők során köszöntek- 
e el be nem vált munkatárs
tól?
-  Természetesen. Kizáró ok 

az, ha munkahelyére nem a 
munkavégzésre megfelelő 
állapotban jelenik meg. Aki 
vét, azonnal elbúcsúzunk tőle.

■  Az ország hány városá
ban teljesítenek szolgálatot 
biztonsági embereik?
-  Budapest, Békéscsaba, 

Debrecen, Nagykanizsa, Sal
gótarján és Szeged. Szeretném 
megjegyezni, hogy működé
sünk két éve alatt soha olyan 
esemény nem történt, ahol 
dolgozóink a törvényesség 
ellen vétettek volna.

■  Szegeden hány embert 
foglalkoztatnak ?
-  A 40 fő tevékenységét 

rendszeresen ellenőrizzük. 
Megrendelőink eddig nem ki
fogásolták szolgáltatásunkat. A 
két vétkező munkatársunk, aki 
tompfát használt -  teljesen sza
bálytalanul, hisz nem rendsze
resített ezen eszköz - , ellenőr
zéseink során nem bukott le 
törvénytelen eszközök náluk 
tartása miatt.

-  Az események tükrében 
milyen lépéseket szándé
koznak tenni a céget ért 
„képrombolás” helyreho
zására?

A rendőrséggel 
kiváló a kapcsolat

-  A kiképzés során értékel
jük az eseményeket, a vonat
kozó jogszabályokat folyama
tosan az oktatás menetébe il
lesztjük, és tovább fokozzuk az 
ellenőrző munkát. Itt kell meg
jegyeznem, hogy a rendőrség
gel kiváló a kapcsolatunk. 
Számtalan, bűncselekmény 
miatt körözött személy 
elfogásában működtünk közre.

■  A Securicorról, m int 
világcégről, kevés ismeret
tel rendelkezünk. Pótolhat
juk?
-  Az anyavállalat, a Secu

ricor Group PLC Angliában, 
jobban mondva Nagy-Britan- 
niában rendelkezik a legna
gyobb piaccal. A világ 25 or
szágában 46 ezer embert fog
lalkoztat a cégünk. Francia- 
ország, Németország, a Bene
lux államok jelentik a főbb 
terjeszkedési területet, de 
Ázsiában és Afrikában is jelen

vagyunk. Mi az anyavállalat 
előírásai szerint végezzük te
vékenységünket -  a magyar 
jogszabályok és társadalmi 
körülmények között. Csak egy 
apróság: még nincs rendőrségi 
törvény... Ettől függetlenül 
kétéves működésünk során 
több millió forint hasznot hoz
tunk a városnak.

■  Legyen szíves, nevezze
meg azt a területet, ahol e
több millió jelentkezik...
-  A  közterületeken a tiltott 

tevékenységet folytatókat, a 
tiltott árukat forgalmazókat a 
mi segítségünkkel vonták sza
bálysértési eljárás alá. A köz
terület-felügyelettel és a rend
őrséggel együttműködve, 
számtalan bűncselekményt 
akadályoztunk meg. Már jelez
tem: sok körözött bűnöző elfo
gásában működtünk közre. S 
még egyszer visszatérek a szá
munkra kellemetlen esemény
re: valamennyiünket megbot
ránkoztatott két társunk tette, s 
úgy döntöttünk, hogy a Vas és 
Kardos ügyvédi iroda (amely 
egyébként ellátja a képvisele
tünket) segítségével felkutatjuk 
az áldozat hozzátartozóit, s 
felvállaljuk a sértett temetési 
költségének teljes megtérítését.

■  Hogyan tovább?
-  Úgy érezzük, amellett, 

hogy a dolgozók kiképzésére 
és ellenőrzésére még nagyobb 
gondot kell fordítanunk, fela
datainkat továbbra is el kíván
juk látni. Munkával szeretnénk 
bizonyítani szakmai hozzáér
tésünket. Minden híreszteléssel 
szemben ezen tevékenységre 
(őrző-védő-vagyonvédelmi) a 
továbbiakban is szükség lesz; a 
vagyonukat védő cégek és ál
lampolgárok részére a szűk 
séges segítséget továbbra is 
meg kívánjuk adni.

A konkuiencia tagadja 
a versenyhelyzetet

Míg a fenti sorokat írtam, 
megjelent a szerkesztőségben 
Csányi Mihály úr, a 3S Service 
és dr. Zvada Zoltán  úr, a

Szerdahelyi Zoltán  
lett az elnök
A kulturális kamara közgyűléséről

Protect System Kft. ügyvezető 
igazgatója. Véleményüket, idő- 
és helyhiány miatt, pontokba 
foglalom:

■  A Magyar Testőr és 
Vagyonőr Szövetség (MTVSZ) 
alapító tagja a 3S. A cél: a 
kezdet kezdetén kiszűrni a 
visszaélési lehetőségeket. 
Ugyanis manapság bárki ala
píthat vagyonvédelmi kft.-t. 
Emlékeztetőül: Buldog Kft. az 
MTK-stadionban, Maccabi- 
ügy stb. Az MTVSZ szervezi a 
tanfolyamokat. Véleményük 
szerint kiképzési munkaszerző
dést mindenki tud „csinálni”.

■  Az MTVSZ tanfolyamai 
több mint tíz tantárgyat foglal
nak magukba. A gépkocsive
zetéstől a ballisztikai tudniva
lókig, mindent elsajátíthat az 
érdekelt. E két cég gondja: az 
MTVSZ tanfolyamait elkerü
lök lejáratják a szakmát.

■  Tudomásul kell venni, 
hogy szakmai kontroll nélkül 
hasonló esetek bármikor meg
történhetnek. Nagyon fontos
nak tartják a szakmai kamara 
megalakítását. Jelenleg -  a bu
dapesti kiszorítósdi ellensú
lyozására -  regionális szerve
zet felállításán gondolkoznak, 
így akarják a hígulás veszélyét 
kikerülni, és az arra alkalmat
lanokat kiszűrni.

■  Jellemző adat: az egyik 
említett cégnél a kiképzettek 
10 százaléka maradt két év 
után a szakmában, olyan ma
gasak a követelmények.

A jog keze
A Mars téri esettel alaposan 

gyanúsított F. András szatyma- 
zi és M. Zsolt szegedi lakosok 
ügyét a megyei bűnügyi osz
tály átadta a vizsgálati osztály
nak. A Csongrád Megyei Bí
róság indítványára az fő 
ügyészség mindkét gyanúsí
tottat letartóztatásba helyezte. 
Felkért szakértők vizsgálják a 
történtek körülményeit.

Pataki Sándor

A Magyar Kulturális Kama
ra szegedi önálló tagozatának 
immár 19 tagja van, művelő
dési, művészeti, közgyűjte
ményi intézmények, egyesü
letek. Tegnapi közgyűlésükön 
több olyan belső problémá
jukat tárgyalták, amelyek azt 
jelzik, hogy a fiatal -  tavaly 
novemberben alakult - szerve
zet nem könnyen találja meg a 
helyét az érdekvédelmi szöve
vényben. Határoztak például 
arról, hogy Szeged polgármes
teréhez fordulnak: segítsen, 
hogy a kulturális bizottság 
ülésein véleményezési joggal

A Magyar Orvosi Kamara 
Szeged Kórház-Szakorvosi 
Ellátás Területi Szervezete 
április 24-én, szombaton este 7 
órakor Tavaszi bálát rendez az 
egészségügyi dolgozók és az 
érdeklődő lakosság részére a 
Forrás Szállóban. A bál fővéd
nökei: dr. Sutján László népjó
léti miniszter, dr. Brooser Gá-

Plohn József, jeles vásár
helyi fotográfus 1903-ban le
fényképezte a városban még 
életben talált 48-as honvé
deket. E páratlan portrésorozat 
a közelmúltban, dr. Dömötör 
János nyugalmazott múzeum
igazgató gondozásában önálló 
albumban jelent meg és vált 
hozzáférhetővé a szélesebb 
közönség számára. A 154 
megörökített veterán közül

vehessen részt a Kamara kép
viselője.

Miután dr. Szerdahelyi Zol
tán, az Ifjúsági Ház igazgatója, 
aki eddig ügyvivőként műkö
dött, elhárított néhány, szemé
lyét érintő támadást -  megvá
lasztották a szegedi tagozat 
elnökének. A Kamara munká
ját a továbbiakban három tagú 
elnökség irányítja; a két 
ugyancsak tegnap megválasz
tott elnökségi tag: Szondy 
Ildikó, a JATE kulturális 
bizottságának képviselője és 
Gyuris György, a Somogyi 
Könyvtár igazgatója.

bor, a MOK elnöke, dr. Dok- 
torits Béla, a MOK főtitkára.

A bál bevételét az Orvosi 
Kamara a beteg gyermekek 
gyógyítására fordítja. Báli 
belépők (800 Ft/fő) az I. és II. 
kórház kamarai m egbízott
jainál és a Forrás Szálló portá
ján vásárolhatók.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasót, 
hogy amennyiben családi 
fotóalbumból a névtelen hon
védek közt valamely ősére 
ismer, a történelmi teljesség 
kedvéért jelezze azt a Hód
mezővásárhelyi Levéltárban, a 
Bajcsy-Zsilinszky u. 25. szám 
alatt.

Sseremlei Társaság

T avaszi bál

Plohn-fotók kerestetnek
csupán 89-nek ismert a neve.


